OBLASTNÍ CHARITA MOST

Výroční zpráva 2018

MAPA ČINNOSTI:

Úvodem

Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charita Most v roce 2018. Oblastní
charita Most je nestátní nezisková – církevní organizace. Poskytuje sociální služby,
fakultativní služby a humanitární pomoc na území Ústeckého kraje a Libereckého kraje.
Její střediska a zařízení najdete v Mostě, v Chomutově, v Litvínově-Janově, v Duchcově
a v Oseku u Teplic, v Žatci, v Tanvaldu, v Zákupech a v Náhlově.
Většinu naší činnosti tvoří prevence proti sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, zaměřujeme se na zlepšení situace dětí a mladých lidí s tím, aby ve své dospělosti měli
lepší uplatnění ve společnosti. Důležitou součástí naší činnosti je péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům.
Při pomoci bližním chceme naplňovat požadavky na kvalitu služby, které nám klade legislativa, ale i prosté lidské
porozumění podle příkladu Ježíše Krista… V roce 2018 jsme pomáhali většinou opakovaně a systematicky přes čtyřem
tisícům lidem. Od útlého dětského věku po seniorský věk. Ubytováním, odborným poradenstvím, asistencí, pečováním,
sociální aktivizací, oblečením i humanitární potravinovou pomocí.
Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2018 spolupracovali, či jste přispěli finančně, materiálně i svou dobrovolnou
činností a službou podpořili svým přátelstvím. Děkuji taktéž všem zaměstnancům Oblastní charity Most, jejichž úsilí bývá
nelehké. Spolu s nimi věřím, že se nám v oblasti pomoci bližnímu podařilo také letos přispět k tomu, aby svět okolo nás
byl o něco lepší...
					
Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most
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Poslání, postavení, působnost

Litvínov – Janov
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 Odborné sociální poradenství;
 Sociální rehabilitace;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino;
 Terénní programy;
 Rodinné centrum Petrklíč;
 Miniškolka Janováček;
 Asistenční centrum v Janově.

POSLÁNÍ

Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost
k rase, národnosti či náboženství a státní a politické příslušnosti. Poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, poskytování humanitární pomoci, zlepšení
sociálního prostředí v našem regionu.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Oblastní charita Most (dále jen OchMost) je samostatnou
právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí Římskokatolické církve. Oblastní charita Most byla
zřízena biskupem Litoměřickým 17.2.2000. Zapsána je
v rejstříku na Ministerstvu kultury.
Sídlí v Mostě a působí v litoměřické diecézi. Je územní složkou Diecézní charity v Litoměřicích. Je členem Sdružení
charita Česká republika

ORGÁNY OCHMOST:

ředitelka:
Mgr. Eva Čenkovičová
rada Charity: děkan Grzegorz Czyzewski,
Mgr. Leo Steiner,
Ing. Stanislav Kostiha,
Mgr. Petr Fadrhons.

PŮSOBNOST
Most
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi Rozmarýnek;
 Pečovatelská služba;
 Asistenční služba u zdravotně postižených a seniorů;
 Odborné sociální poradenství;
 Protidluhové poradenství;
 Terénní sociální a poradenská činnost v komunitách ohrožených sociálním vyloučením;
 Nízkoprahové denní centrum.
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Chomutov a Jirkov
 Odborné sociální poradenství;
 Terénní sociální a poradenská činnost v komunitách, ohrožených sociálním vyloučení;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada;
 Protidluhové poradenství;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Duchcov
 Azylový dům pro ženy a muže;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 Terénní programy;
 Odborné sociální poradenství;
 Protidluhové poradenství;
 Pečovatelská služba;
 Noclehárna;
 Předškolní klub Zastávka.
Osek
 Azylový dům pro ženy a muže;
 Centrum „Rodina v tísni“ – Azylový dům pro matky s dětmi;
 Dům na půl cesty;
 Pečovatelská služba;
 Dětská skupina Pastelka.
Tanvald
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;
 Odborné sociální poradenství;
 Ubytovna.
Žatec a Podbořansko
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
Zákupy
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;
Náhlov
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Preventivní programy Most
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOVIČKA
Vedoucí:
Kristýna Stejskalová, DiS.
Adresa:
P. Jilemnického 2459, 434 01 Most
Telefon:
775 713 301
E-mail:
stejskalova@charitamost.cz
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, jenž pocházejí z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou či z jiných důvodů sociálně
znevýhodněny.
Počet uživatelů v roce 2018:
56 uživatelů, 5 982 intervencí
Provozní doba:
Pondělí až pátek od 12:00 do 17:30
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička se snaží
pozitivně ovlivňovat postoje a chování dětí a mládeže. Zařízení nabízí bezpečný a přátelský prostor ke smysluplnému
trávení volného času. Pomáhá vytvářet dětem lepší podmín-

ky k uplatnění ve společnosti a přispívat k tomu, aby měly
ve svém životě rovnocenné podmínky, stejně jako jejich jiní
vrstevníci. Předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny.
Přispět ke zlepšení školní docházky dětí a ke zlepšení jejich
výsledků ve škole.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV
Krajský úřad Ústeckého kraje
Statutární město Most
NZDM Sovička se v roce 2018 jako jediné nízkoprahové
zařízení zapojilo do projektu Daruj hračku a zúčastnilo se
slavnostního galavečeru a oficiálního předání dárků v KD
Ostrov v Havlíčkově Brodu.
NZDM Sovička spolupracuje s pekařstvím Oertelt, které Sovičce, každý den dodává čerstvé pečivo. Díky darovanému
pečivu Sovička může zajistit každý den svačinky pro děti.
Okamžitá kapacita:
15 dětí
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Preventivní programy Most
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ROZMARÝNEK
Vedoucí:
Michaela Vondrová, DiS.
Adresa:
Petra Jilemnického 2457, Most 434 01
Telefon:
778 005 961
E-mail:
vondrova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Rodiny s dítětem/dětmi, včetně neúplných; těhotné ženy
Počet uživatelů v roce 2018:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
Počet uživatelů – 111
Počet kontaktů – 1514
Počet intervencí – 2278
Provozní doba:
Terénní forma – PO, ST, ČT, PÁ – 8:00 – 16:00
Ambulantní forma – ÚT – 8:00 – 12:00
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní i ambulantní forma poskytování
Popis sociální služby:
Služba je k dispozici pro rodiny s dětmi, které se ocitly
v dlouhodobé tíživé životní situaci, při které je ohrožen vývoj

Kancelář SAS Rozmarýnek
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dítěte/dětí. Tyto rodiny sociální pracovnice motivují a aktivizují je tak, aby došlo v rodině ke změně. Je zásadní, aby se
rodiny na řešení problému spolupodílely a spolupracovaly
s pracovnicemi na základě dobrovolnosti. Sociální pracovnice převážně pracují v přirozeném prostředí rodin. Služba
úzce spolupracuje s Magistrátem města Most s oddělením
OSPOD.
Další aktivita služby:
Ve službě SAS se také realizují asistované kontakty a předání. Tato služba je vyhledávána proto, že mezi rodiči při
předávání vznikají konflikty, na asistované styky dochází
rodiče za dětmi, u kterých je např. podezření na manipulaci
druhým rodičem, podezření na týrání dítěte, také kvůli narušeným vazbám mezi rodičem a dítětem, apod.
Všechny služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Statutární
město Most, ESF – OPZ, ÚP

Preventivní programy Most
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM MOST
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Helena Fadrhonsová, DiS.
Jana Kříže 846/21, 434 01 Most
775 713 249, 778 546 947
fadrhonsova@charitamost.cz,
ndcmost@charitamost.cz
Cílová skupina:
osoby bez přístřeší (muži i ženy)
Počet uživatelů v roce 2018:
(uživatelů, intervencí a kontaktů) 154 uživatelů,
5 069 intervencí, 4 150 kontaktů
Provozní doba:
každý den, včetně víkendů a svátků od 7:00 do 15:00 hodin
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní

Popis sociální služby:
Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat
lidem bez přístřeší, starším 18 let, individuální podporu
a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží
se zmírňovat dopady s touto situací spojené.
Nízkoprahové denní centrum plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb
a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující
stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Statutární
město Most, ESF OPZ, příspěvky od uživatelů

TERÉNNÍ PROGRAMY MOST
Vedoucí:
Bc. Helena Fadrhonsová, DiS.
Adresa:
Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:
775 713 249
E-mail:
fadrhonsova@charitamost.cz
Cílová skupina:
muži i ženy ve věku od 15 do 80 let – etnické menšiny, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Počet uživatelů v roce 2018:
(uživatelů, intervencí a kontaktů) 187 uživatelů,
1 255 intervencí, 2 459 kontaktů
Provozní doba:
Pondělí až pátek 8:00 – 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
Sociální služba je poskytována terénní formou v přirozeném
prostředí uživatelů.

Popis sociální služby:
Posláním služby je vyhledat a pomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu
k běžnému způsobu života. Cílem služby je, aby uživatelé
získávali informace, podporu a kompetence pro řešení své
nepříznivé sociální situace. Informace, podpora a kompetence se týkají některé z následujících oblastí:
 Oblast zaměstnání
 Oblast bydlení
 Oblast financí a dluhové problematiky
 Oblast komunikace a styku s institucemi
 Oblast mezilidských vztahů
 Oblast vzdělávání
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statutární město Most
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Preventivní programy Most
SOCIÁLNÍ PORADNA MOST
Vedoucí:
Mgr. Petr Fadrhons
Adresa:
Františka Malíka 956/16, 434 01 Most
Telefon:
775 713 801
E-mail:
fadrhons@charitamost.cz
Cílová skupina:
osoby v krizi
Počet uživatelů v roce 2018:
(uživatelů, intervencí a kontaktů) 269 uživatelů,
1023 intervencí, 582 kontaktů
Provozní doba:
 Pondělí 9:00 – 17:00 hodin
 Úterý 8:00 – 16:00 hodin
 Středa 8:00 – 16:00 hodin
 Čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin
 Pátek 8:00 – 16:00 hodin – administrativní den

Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní
Popis sociální služby:
Posláním realizace služby je poskytování poradenské činnosti sociálně slabým či znevýhodněným členům společnosti, prostřednictvím ambulantní služby. Většina uživatelů
naší služby řeší s poradci problémy v partnerských a rodinných vztazích.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statutární město Most, Ústecký kraj

PROTIDLUHOVÉ PORADENSTVÍ MOST
Vedoucí:
Mgr. Petr Fadrhons
Adresa:
Františka Halase 845, 434 01 Most
Telefon:
775 713 801
E-mail:
fadrhons@charitamost.cz
Cílová skupina:
osoby v krizi
Počet uživatelů v roce 2018:
124 uživatelů
Provozní doba:
 Pondělí 8:00 – 16:00 hodin
 Úterý 8:00 – 16:00 hodin
 Středa 8:00 – 16:00 hodin
 Čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin
 Pátek 8:00 – 16:00 hodin – administrativní den
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Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní (po předchozí domluvě)
Popis sociální služby:
Protidluhový poradci pomáhají lidem při řešení finančních
problémů. Většinou se jedná o tyto situace: dluhy, exekuce,
pomoc při jednání s věřitelem, dojednávání splátkového
kalendáře, pokuty, půjčky, hypotéky apod. Jsme akreditovaným pracovištěm pro podávání insolvenčních návrhů.
Sponzoři a donátoři:
Celá služba je financovaná z Operačního programu Zaměstnanost číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007
849

Preventivní programy Duchcov, Osek
AZYLOVÝ DŮM OSEK
Vedoucí:
Mgr. Světlana Nikolova
Adresa:
K. H. Borovského 311, Osek, 417 05
Telefon:
417 822 161, 775 713 802
E-mail:
nikolova@charitamost.cz
Cílová skupina:
muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let
Počet uživatelů v roce 2018:
66 osob, z toho 7 manželských párů a 29 žen
Provozní doba:
nepřetržitá
Formy poskytování sociálních služeb:
pobytová
Popis sociální služby:
Posláním azylového domu v Oseku je poskytnout lidem bez
přístřeší ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností
sestaven plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.
Služba nabízí:
 Poskytnutí ubytování
 Pomoc při zajištění stravy
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Ve dvoulůžkových pokojích lze ubytovat i manželské páry
nebo druha – družku.
Kapacita zařízení je 27 lůžek.
Cena je stanovená Vyhláškou č. 505 a činí 130,- Kč na den.
Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje, město Osek, město Bílina, město Dubí, město
Hrob, Statutární město Teplice, město Košťany, obec Jeníkov, Potravinová banka
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Preventivní programy Duchcov, Osek
AZYLOVÝ DŮM DUCHCOV
Vedoucí:
Mgr. Radka Hubáčková
Adresa:
Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:
+420 417 533 124, 773 593 554
E-mail:
hubackova@charitamost.cz
Cílová skupina:
muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.
Počet uživatelů v roce 2018:
56
Provozní doba:
nepřetržitá
Formy poskytování sociálních služeb:
pobytová
Popis sociální služby:
Posláním Azylového domu Duchcov je poskytnout osobám
bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb sestaven
plán pro jeho znovu-začlenění do společnosti.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajištují v rozsahu těchto úkonů:
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 poskytnutí ubytování
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita služby:
30 osob
Úhrada za službu:
130 Kč/den
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Příběh uživatele:
Jmenuji se Ondřej a rád bych se s Vámi podělil o svůj příběh. Již od roku 1999 jsem invalidní ve 3. stupni z důvodu
mozkové obrny. Jsem však schopný práce a vždy jsem
si nějakou brigádu našel, abych si „přilepšil“ k důchodu,
který pobírám. Dlouhou dobu jsem žil v bytě u známých,
kde mi ale neustále zvyšovali nájem a já neměl dost peněz, abych jim tak vysoký nájem mohl platit. V létě mě
doslova vyhodili na ulici. Našel jsem si garáž, ve které jsem
přespával, docházel na brigády a snažil se žít normální
život. Jenže přišel podzim a já nedokázal v garáži vydržet, začalo se ochlazovat a mému zdravotnímu stavu to
nepřispívalo. Šel jsem se zeptat na úřad, jaké jsou mé
možnosti a na koho se můžu obrátit. Pracovnice na úřadě
mi našla Azylový dům Duchcov a domluvila mi schůzku se
sociální pracovnicí. Všechny potřebné náležitosti k přijetí
do azylového domu jsme vyřídili velice rychle a já mohl
ještě ten samý den bydlet. Byl jsem moc rád, že mám kde
složit hlavu a nemusím myslet na to, kde další den seženu
dřevo, aby mi bylo teplo. Nyní jsem ve fázi, kdy na tuto
zkušenost už pouze vzpomínám, protože jsem v azylovém
domě v Duchcově byl pouze 3 týdny. Našel jsem si novou
brigádu a také levnější bydlení v Duchcově, které můžu
platit ze svého důchodu.
Sponzoři a donátoři:
MPSV, KÚ Ústeckého kraje, Město Duchcov, Město Bílina,
Město Teplice, Město Košťany, Město Dubí, Město Hrob, Obec
Háj u Duchcova, Obec Zabrušany, Potravinová banka ČR.

Preventivní programy Duchcov, Osek
CENTRUM „RODINA V TÍSNI“ – AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTM
Vedoucí:
Michaela Zdzieblová, DiS.
Adresa:
Husova 305, Osek 417 05
Telefon:
417 530 813, 775 713 703, 778 532 956
Email:
zdzieblova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou matky ve věku od 18 let s nezletilými dětmi, těhotné ženy, osoby ženského pohlaví pečující
o nezaopatřené a nezletilé děti bez ohledu na věku, péče 3.
osoby ženského pohlaví pečující o nezletilé či nezaopatřené
děti, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci.
Počet uživatelek a dětí v roce 2018:
V roce 2018 využilo službu 26 matek a 42 dětí.
Provozní doba:
Nepřetržitě
Forma poskytování sociální služby:
Pobytová
Popis poslání sociální služby:
Posláním azylového domu Centrum „Rodina v tísni“ je poskytnutí nabízených činností a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Pro zlepšení sociální situace uživatelek je
využíváno individuálního plánování vycházejícího z potřeb

a možností každé uživatelky. Individuální plánování vede
k znovuzačlenění uživatelek do společnosti, kde je matka
schopna zajistit řádnou péči o své děti, čímž pak rodina
vede plnohodnotný rodinný život. Hlavním posláním služby
je dopomoci se vlastního bydlení, aby fungoval každodenní
život a opětovně se uživatelka s dětmi neocitala v nevyhovující sociální situaci.
Cíle služby:
 Uživatelka, která se stabilizuje, aby neřešila akutní existenční krizi.
 Uživatelka, která samostatně zvládá zajistit péči o rodinu
v oblasti hygieny a stravy.
 Uživatelka, která samostatně zvládá plnit své každodenní
povinnosti.
 Uživatelka, která umí využívat běžně dostupných zdrojů
ze svého okolí, aby sobě a své rodině zajistila každodenní
život a začlenila se tak do společnosti.
 Uživatelka, která samostatně řeší svou sociální situaci.
 Uživatelka, která se orientuje ve svých právech a povinnostech.
Kapacita služby:
30 lůžek

CENTRUM „RODINA V TÍSNI“ – DŮM NA PŮL CESTY
Vedoucí:
Michaela Zdzieblová, DiS.
Adresa:
Husova 305, Osek 417 05
Telefon:
417 530 813, 775 440 214, 778 532 956
Email:
zdzieblova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Dívky a chlapci do 26 let opouštějící školská zařízení pro
výkon ústavní péče.
Počet uživatelů v roce 2018:
V roce 2018 byla poskytnuta služba 5 uživatelkám.
Provozní doba:
Nepřetržitě
Forma poskytování sociální služby:
Pobytová
Popis poslání sociální služby:
Poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících ze zařízení pro výkon ústavní péče ubytování na pře-

chodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovu začlenění
do společnosti.
Cíle služby:
 poskytnout přechodné ubytování, které má znaky bydlení
v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 sestavení plánu dle individuálních potřeb
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 poskytnout sociálně terapeutické činnosti
 podpora uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech a při obstarávání osobních záležitostí
 spolupráce s uživatelem na stabilizaci finančních příjmů
 navázat spolupráci s uživatelem při řešení zadluženosti
a hospodaření s penězi
 zmapovat možnosti řešení bytové situace a hledat bydlení
Kapacita služby:
4 lůžka
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Preventivní programy Duchcov, Osek
CENTRUM „RODINA V TÍSNI“ – SPONZOŘI A DONÁTOŘI
V roce 2018 Centrum „Rodina v tísni“ podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký kraj, města:
Osek, Teplice, Duchcov, Bílina, Litvínov, Košťany, Hrob
a Dubí. Taktéž děkujeme obcím: Hrobčice, Jeníkov, Braňany a Háj u Duchcova. Poděkování patří také nadaci Terezy
Maxové dětem. V roce 2018 službu materiálně podpořila
nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle a společnost Asko
nábytek zakoupením nového vybavení. V rámci dobrovolnických aktivit chceme poděkovat zaměstnancům CitiBank
za financování a organizaci výletů pro naše uživatelky a jejich děti.
Projekt „Made by“ realizátory jsou Nadace Terezy Maxové
dětem ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost.
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Projekt pomáhá pochopit a lépe se orientovat matkám
z Azylového domu pro matky s dětmi Centrum „Rodina
v tísni“ v Oseku na trhu práce a na finančním trhu, pomáhá
jim sestavit si rozpočtový modul, naučit je zacházet správně
s penězi, dochází k sestavení výdajů a příjmů domácího rozpočtu, dozví se o pasivních a aktivních bankovních produktech, seznámí je s triky supermarketů, dozví se jak spořit
osobní finance, jak si poradit v oblasti ochrany spotřebitele,
naučí se základní právní písemnosti a soukromé žádosti,
pomůže jim nalézt vhodné zaměstnání.

Preventivní programy Duchcov, Osek
PASTELKA
Vedoucí:
Mgr. Michala Čádová
Adresa:
Husova 305, Osek 417 05
Telefon:
770 181 556
Email:
cadova@charitamost.cz
Cílová skupina:
osoby pečující o děti, tj. rodiče dětí předškolního veku v rozpětí 1 – 6 let.
Počet podpořených rodičů/počet dětí využívajících
službu:
v roce 2018 využilo službu 12 osob pečující o děti
Provozní doba:
od 6 do 17 hodin
Popis služby:
Poskytnout rodičům, kteří hledají zaměstnání, věnují se
přípravě na pracovnímu procesu, případně nastoupili do zaměstnání a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy
(např. z důvodu nízkého veku dítěte, kapacitních důvodů,
rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast,
nevyhovuje režim zařízení) nebo nemají jinou alternativní
možnost ohlídání dítěte. Realizací aktivity nabízí službu
péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:
 zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče
o předškolní děti
 pomoci jim vrátit se zpět na trh práce
 pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační
kurzy, doplnit si řidičské oprávnění
 možnost zařídit si OSVČ
Kapacita služby:
20 osob pečující o děti. 6 dětí v daný okamžik.
Projekt:
Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím MAS
Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.
Projekt byl podpořen ve výši 1 600 000 korun českých.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/
0009051.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „ZASTÁVKA“
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
Email:

Mgr. Lenka Podlogarová
Osecká 794/1, Duchcov
778 005 957, 778 545 681
podlogarova charitamost.cz,
nzdmzastavka charitamost.cz

Poslání:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka chce
zlepšit způsob života dětí a mládeže z Duchcova, které se
ocitají v nepříznivé životní situaci nebo jsou touto situací
ohroženi. Zařízení zajišťuje bezpečné zázemí pro smysluplné trávené volného času, kde se nadále můžou rozvíjet
jejich zájmy. Služba je poskytována osobám anonymně.
Cíle:
 Vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či
skupin dětí v jejich přirozeném prostředí,
 Poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele
k trávení volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit,
 Snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze
životního způsobu, konfliktního chování a způsobu, jimiž
uspokojují své potřeby a naplňují cíle,
 Pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením
vhodných podmínek pro vzdělávání a podporu při vzdělávání,
 Vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti
a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné
podmínky, stejně jako jejich vrstevníci.
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6 – 15 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
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Forma poskytování:
Ambulantní a terénní
Provozní doba:
Pondělí až pátek od 13:00 – 18:00
Kapacita služby:
30 uživatelů
Počet uživatelů v roce 2018:
167, počet intervencí v roce 2018: 6 795,
počet kontaktů v roce 2018: 2 639
Sponzoři a donátoři:
MPSV, Ústecký kraj, Úřad práce Teplice, město Duchcov,
Tříkrálová sbírka, Nadace Agrofert, nadační fond Albert.
Spolupracujeme:
Magistrát města Teplice, Základní škola A. Sochora Duchcov, Dětský domov, Základní a střední škola Duchcov,
Pedagogicko – psychologická poradna Teplice
Akce v roce 2018:
 Sedmidenní vzdělávací a preventivní výjezd ve Skalici
u Žitenic,
 Návštěva sportovních zařízení (sportovní hřiště, 3D bludiště v korunách stromů, minigolf, discgolfové hřiště, dopravní hřiště…),
 Pořádání pravidelných motivačních a vzdělávacích soutěží,
 Zprostředkování praxe studentům.
Vzdělávací výjezdy:
 Zoo Praha, České středohoří, Edmundova soutěska,
Indiánská vesnička, Minifarma Dlouhá louka, trampská
noc v Hrobě, Lesopark Chomutov, obora Mstišov, obora
Duchcov.

Preventivní programy Duchcov, Osek
PŘEDŠKOLNÍ KLUB ZASTÁVKA
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
Email:

Mgr. Lenka Podlogarová
Osecká 794/1, Duchcov
778 005 957, 778 545 681
podlogarova charitamost.cz,
nzdmzastavka charitamost.cz

Poslání:
Hlavním cílem je zprostředkovat romským dětem se specificky vzdělávacími potřebami, které nejsou zařazeny v oficiálním předškolním vzdělávání, kvalitní včasnou péči a předškolní přípravu prostřednictvím uceleného vzdělávacího
systému konceptuálního vyučování (metoda Grunnlaget).
Cílová skupina:
Cílovou skupinou projektu jsou romské děti ve věku od 3
do 5 let, žijící v sociokulturně znevýhodňujícím prostředí
města Duchcova (prioritně v sociálně vyloučených lokalitách „Jižní město, Viktorína a Gizela“).
Forma poskytování:
Ambulantní a terénní
Provozní doba:
Pondělí až pátek od 8:00 – 12:00
Kapacita služby:
15 dětí
Počet uživatelů v roce 2018:
25 dětí
Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Nadace ČEZ,
Tříkrálová sbírka, Evropský sociální fond (Operační program zaměstnanost).
Spolupracujeme:
Magistrát města Teplice, Základní škola A. Sochora Duchcov, Základní škola J. Pešaty, Dětský domov, Základní
a střední škola Duchcov, Pedagogicko – psychologická poradna Teplice, MŠ Velká Okružní, MŠ Tyršova, MŠ Osecká.

Akce v roce 2018:
 Sedmidenní vzdělávací a preventivní výjezd ve Skalici
u Žitenic,
 Návštěva sportovních zařízení (sportovní hřiště, 3D bludiště v korunách stromů, minigolf, discgolfové hřiště, dopravní hřiště…),
 Zprostředkování praxe studentům,
 Vánoční a Mikulášská besídka,
 Tříkrálová sbírka 2018.
Vzdělávací výjezdy:
 Zoo Praha, České středohoří, Edmundova soutěska,
Indiánská vesnička, Minifarma Dlouhá louka, trampská
noc v Hrobě, Lesopark Chomutov, obora Mstišov, obora
Duchcov.

Předškolní klub – herna

Předškolní klub
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Preventivní programy Duchcov, Osek
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ DUCHCOV
Vedoucí:
Mgr. Světlana Nikolova
Adresa:
ul. Míru 1/14, Duchcov
Telefon:
778 470 529, 775 713 802
E-mail:
steflova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Služba je určená pro osoby od 18 let v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.
Počet uživatelů v roce 2018:
284
Provozní doba:
Po – Pá od 7:30 do 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní
Popis sociální služby:
Odborné sociální a dluhové poradenství zajišťuje tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 zprostředkování navazujících služeb,
 sociálně terapeutické činnosti:

 poskytuje poradenství v oblastech orientace v sociálních
systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 dluhové poradenství včetně vypracování a podání návrhů
na oddlužení.
Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje, město Duchcov.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY DUCHCOV
Vedoucí:
Jindřiška Vojtková Dis.
Adresa:
Duchcov, Míru 14/1
Telefon:
775 731 932
E-mail:
vojtkova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Počet uživatelů v roce 2018:
38 smluvních rodin zahrnujících 67 dospělých a 90 dětí
Uskutečněno:
816 intervencí a 32 kontaktů
Provozní doba:
8:00 – 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní služba
Popis sociální služby:
Terénní sociální služba poskytována rodinám s dětmi, které
se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služba je realizována
v přirozeném prostředí rodiny a orientuje se na všechny její
16

členy dle individuálních potřeb. Ideálním výstupem služby
je stabilizovaná a samostatně fungující rodina, způsobilá
k řádné výchově dítěte.
Sponzoři a donátoři:
ESF Operační program zaměstnanost, Ústecký kraj, město
Duchcov, Ústecký kraj z rozpočtu MPSV

Preventivní programy Duchcov, Osek
NOCLEHÁRNA DUCHCOV
Vedoucí:
Mgr. Radka Hubáčková
Adresa:
Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:
417 533 124, 773 593 554
Email:
hubackova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší od 18 let
bez přístřeší.
Počet uživatelů v roce 2018:
76
Provozní doba:
každý den od 19:00 do 8:00
Formy poskytování sociální služby:
ambulantní
Kapacita služby:
5 lůžek
Poplatek:
50 Kč/noc
Popis sociální služby:
Posláním noclehárny v Duchcově je poskytovat komplexní
a odbornou podporu osobám v nepříznivé životní situaci
spojenou se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, které nejsou schopny řešit vlastními silami. Služba slouží pro
uživatele především jako pocit bezpečí, tepla, možnost tělesné čistoty a spánku spolu s bezplatným poradenstvím
o možnosti řešení jejich nepříznivé je poskytovat podporu
osobám v nepříznivé životní situaci spojenou se ztrátou

bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny
řešit vlastními silami. Služba zajistí osobám důstojné přenocování a vykonání základní osobní hygieny. K dispozici je
kuchyňka s varnou konvicí, vařičem a mikrovlnou troubou.
Noclehárna poskytuje ambulantní služby dle § 63 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a příslušných vyhlášek tyto základní činnosti:
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
 poskytnutí přenocování
Příběh uživatele:
Jmenuji se Honza, brzy mi bude 43 let a dlouhá léta jsem
žil v Teplicích. Po propuštění z výkonu trestu jsem se vrátil
domů do Teplic ke své matce. U matky jsem zůstat nemohl, sama žije na ubytovně. Po propuštění z výkonu trestu, jsem ztratil občanský průkaz, nemohl jsem se jít zaevidovat na ÚP. Začal docházet na noclehárnu v Duchcově.
Ve spolupráci se sociální pracovnicí jsem si vyřídil nový
občanský průkaz a mohl se jít zaevidovat na úřad práce.
Po zaevidování jsem se rozhodl pro azylový dům. Po přijetí na azylový dům se mnou sociální pracovnice sestavila
individuální plán a pomáhá mi hledat trvalé zaměstnání.
Nyní jsem si našel brigádu a docházím na stavbu jako
pomocný dělník. V budoucnu bych si rád pronajal malý
byt v Duchcově, a proto se snažím vydělat si co nejdříve
dostatek peněz.
Sponzoři a donátoři:
MPSV, KÚ Ústeckého kraje
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Preventivní programy Duchcov, Osek
TERÉNNÍ PROGRAMY DUCHCOV
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Radka Hubáčková
Míru 14/1, 419 01 Duchcov
770 147 342, 773 593 554
hubackova@charitamost.cz,
danesova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Naše služby jsou určeny pro osoby ve věku 15-80 let sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, bez
přístřeší, v krizi, žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy.
Počet unicitních uživatelů v roce 2018:
38
Provozní doba:
Pondělí – Pátek 7:30 – 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
terénní – v lokalitě Duchcov, „Gisela“ a „Viktorina“.
Popis sociální služby:
„Posláním Terénních programů Duchcov je předcházení
sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení
jednotlivců, kteří nedokáží sami bez další pomoci překonat
nepříznivou sociální situaci. Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb a možností. Terénní pracovníci
podporují bezplatně tyto osoby k samostatnosti, motivují
je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace,
a posilují jejich sociální začleňování. Uživatelé se na řešení
problému spolupodílí společně s pracovníkem.“ Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Příběh uživatele:
Jmenuji se Matěj, nedávno mi bylo 18 let, moje matka už
se o mě nechce starat a babička, která se stará o mojí
mladší sestru, mě z důchodu nemůže vyživovat. Studuji střední školu denním studiem. Bez babiččiny podpory
jsem zůstal úplně bez peněz, začal jsem mít dluh na internátu a neměl co jíst. Bál jsem se, že skončím na ulici.
Terénní pracovnice mi pomohla v jednání se soudem, ředitelem školy, úřadem práce, i v komunikaci s matkou. Díky
zažádané finanční podpoře jsem mohl zůstat na internátu.
Nyní si hledám brigádu. Chci dostudovat školu a najít si
práci.
Služba byla realizována díky podpoře:
MPSV, KÚ Ústeckého kraje, Město Duchcov, Úřad práce ČR

Středisko Společné soužití
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „KHAMORO“
Vedoucí:
Kristián Drapák
Adresa:
ul. Jiráskova 5338, Chomutov 430 03
Telefon:
724 394 382
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
děti a mládež od 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Počet uživatelů v roce 2018: 142
Kontaktu celkem: 27
Intervencí cekem: 10 546
Provozní doba:
zařízení je otevřeno každý všední den od 13:00 do 18:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro se zaměřuje na děti školního věku ze sociálně znevýhodněného
prostředí města Chomutova Navštěvují nás především děti
z rodin, které jsou sociálně znevýhodněny, a potřebuji pomoc. Mají problém ses zapojit do běžných volnočasových

aktivit, dávají přednost trávení volného času mimo rodinu,
nebo které se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají
do konfliktu.
Cíle:
NZDM Khamoro je dětem a mládeži zabezpečit podporu
pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a
dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné
trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním
prostředí, podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků
i do společnosti.
Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2018 podporovali a spolupracovali s námiMPSV ČR, Město Chomutov, Ústecký kraj v rámci dotační
podpory sociálních služeb, Federace potravinových bank,
Společnost Hájek 39, Společnost Nestle
Společnost Billa podpora ve formě sladkosti na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské nadílky, Tron s.r.o, Nadaci Terezy
Maxové dětem – hračky, oblečení pro uživatele .

„SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V TERÉNU “
Vedoucí:
Kristián Drapák
Telefon:
775 713 220
E-mail:
drapak@charitamost.cz
1. Kontaktní adresa sociální poradny I:
17. Listopadu 5461, 430 04 Chomutov
Tel: 778 470 524
2. Kontaktní adresa Sociální poradny II:
Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov
Služba registrována: od 1. 8. 2012
Tel: 733 355 662
Místa poskytování pomoci:
Chomutov, Jirkov
Cílová skupina:
Děti a mládež a rodiny s dětmi
Počet uživatelů v roce 2018:
134 dětí a mládeže a 40 rodin z řad uživatelů
Doba realizace projektu:
1. 4. 2018 – 31. 1. 2019
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně

Cílem projektu:
bylo poskytování sociálního poradenství a preventivně
předcházet rozdělením rodiny vzhledem k neutěšenému
sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizových situacích a tíživé sociální situace. Cílem projektu je preventivně
předcházet rozdělením rodiny vzhledem k neutěšenému
sociálnímu stavu. A popořit rodiny v jejich krizových situacích ve formě materální pomoci pro překlenutí tížívé sociální finanční situace. Pomáhal jim odborný tým zaměstnaců
formou asitence terénních a sociálních pracovníků. Pomoc
těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav
byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je
zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.
Děkujeme tímto Nadaci Terezy Maxové, která v roce 2018
podpořila náš projekt v částce ve výši 45 000 Kč.
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Středisko Společné soužití
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CHOMUTOV I+II
Vedoucí:
Kristián Drapák
Adresa I: 17. Listopadu 5461, 430 04 Chomutov
Telefon I: 770 157 132
Adresa II: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov
Telefon II: 770 157 133
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
od 19 do 80 let – osoby v krizových situacích
Počet uživatelů v roce 2018: 158
Kontaktů: 143
Intervencí: 5447
Formy poskytování sociálních služeb:
terénně, ambulantně
Provozní doba ambulantní formy poskytování:
Působnost: služba poskytována dle potřeb uživatelů na území města Chomutova
 Pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 – 12:00
 Úterý: Administrativní den
Provozní doba terénní formy poskytování:
 Pondělí, středa, čtvrtek 8:00 – 12:00
 Úterý: Administrativní den
Popis sociální služby:
Sociální poradny pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Pomoc těmto lidem je nabízena tak,
aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomo-

ci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci
žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování
prostředí, prevence sociálně patologických jevů. Služba
je poskytována na principech diskrétnosti, nestrannosti
a bez nadřazenosti kvalifikovanými pracovníky, kteří zcela
respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele.
Uživatelům pomáháme:
 aby porozuměli svým právům a povinnostem
 lépe se orientovali ve své situaci včetně jejích důsledků
 podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatelů při
zvládání jejich nepříznivé životní situace
 s uživateli rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře
 uplatňujeme individuální přístup
 aby získali přiměřenou podporu pro řešení své situace
 získali srozumitelné informace a více dovedností pro zlepšení své situace
 dokázali lépe jednat se zaměstnavateli a se zástupci úřadů
a institucí
Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2018 podporovali a spolupracovali s námi: Město Chomutov, Město Jirkov, MPSV
ČR, Ústecký kraj v rámci dotační podpory sociálních služeb, Nadaci Terezy Maxové dětem, Federace potravinových
bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestle, Společnost
Billa podpora ve formě sladkosti na Mezinárodní dne dětí
a Mikulášské nadílky, Tron s.r.o.

TERÉNNÍ PROGRAMY – CHOMUTOV - JIRKOV
Vedoucí: Kristián Drapák
E-mail: drapak@charitamost.cz
Telefon: + 420 775 713 220
Cílová skupina: od 16 do 80 let
 osoby v krizových situacích
 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
1. Kontaktní adresa Terénní programy- Chomutov
17. Listopadu 5461, 430 04 Chomutov,Tel: 775 713 219
2. Kontaktní adresa Terénní programy - Jirkov
Pod Břízami 5321, 430 04 Chomutov,Tel: 775 713 433
Provozní doba: PO – PÁ: 8:00 h. – 16:30 h.
Formy poskytování sociálních služeb: terénně
Počet uživatelů v roce 2018: 178
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Kontaktu celkem: 574
Intervencí cekem: 3 330
Provozní doba: zařízení je otevřeno každý všední den
od 13:00 do 18:00 hod
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
V roce 2018 jsou služby vedeny dle místa poskytování
Terénní programy v základní sítí - lokality Chomutov
a Jirkov
Celkem uživatelů: 125, Ženy: 95, Muži: 30, Děti+16: 0,
Kontakty do 30 min: 286, Intervence: 1584

Středisko Společné soužití
TERÉNNÍ PROGRAMY – CHOMUTOV - JIRKOV
Terénní programy jsou z částí v rozvojové sítí - lokalita
Chomutov
Projekt je financován s evropských zdrojů pod názvem:
POMOC CHOMUTOVSKÝM OBČANŮM
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764
Klientů celkem: 53, Ženy+18: 38, Muži+18: 15,
Dívky+16: 0, Chlapci+16: 0, Kontaktu celkem: 288,
Intervencí cekem: 1746
Popis služby:
Terénní programy jsou poskytovány dle potřeb uživatelů
na území města Litvínov a Chomutov, Jirkov. Terénní programy pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální

situaci. Pomoc těmto lidem je nabízena tak, aby daný stav
byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem
je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané
komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2018 podporovali a spolupracovali s námi: Město Chomutov, Město Jirkov, MPSV ČR,
Ústecký kraj v rámci dotační podpory sociálních služeb, Nadaci Terezy Maxové dětem, Federace potravinových bank,
Společnost Hájek 39, Společnost Nestle, Společnost Billa
podpora ve formě sladkosti na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské nadílky, Tron s.r.o.
Projekt POCHOB finanční podpora EU

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZAHRADA
Vedoucí:
Kristián Drapák
Adresa:
Pod Břízami 5321, Chomutov 430 04
Telefon:
724 536 087
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
děti a mládež od 15 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Počet uživatelů v roce 2018: 135
Kontaktu celkem: 3
Intervencí cekem: 3 154
Provozní doba:
zařízení je otevřeno každý všední den od 13:00 do 18:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada je podpořeno v rámci projektu POCHOB z EU se zaměřuje na děti
školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí města Chomutova Navštěvují nás především děti z rodin, které
jsou sociálně znevýhodněny, a potřebuji pomoc. Mají problém ses zapojit do běžných volnočasových aktivit, dávají
přednost trávení volného času mimo rodinu, nebo které se
vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají do konfliktu.
NZDM Zahrada poskytuje služby dětem a mládeži bez
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní nebo

etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
NZDM realizuje preventivní programy a tím snižovat riziko
výskytu sociálně patologických jevů u klientů
 rozvíjet nadání a schopnosti klientů
 zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole
Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2018 podporovali a spolupracovali s námi:
Projekt je financován s evropských zdrojů pod názvem
Název projektu: Pomoc chomutovským občanům
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764

Počítačová místnost v NZDM Zahrada
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Středisko Společné soužití
POMOC CHOMUTOVSKÝM OBČANŮM
Registrační číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764
Vedoucí:
Kristián Drapák
Telefon:
775 713 220
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílové skupiny:
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.
1. Kontaktní adresa pro služby a aktivity v rámci projektu:
POCHOB
17. Listopadu 5461, Chomutov 430 04, Tel.: 770 157 132
2. Kontaktní adresa pro služby a aktivity v rámci projektu:
POCHOB
Pod Břízami 532, Chomutov 430 04, Tel.: 724 536 087
Týká se služeb, sociální poradny a terénních programů
a proti dluhového poradenství, bulletinu, tréninkové zaměstnání a seminářů pro uživatele.
V rámci projektu za rok 2018 obdrželo bagatelní podporu:
271 osob
V rámci projektu ze rok 2018 bylo pracováno s uživateli
nad 40hod: 16 osob

Přímá práce s klienty: 6 495 hodin
Sociální služba rozšířeny a registrovány v rozvojové
od 1.1 2018
Cílová skupina:
od 15 do 80 let – osoby v krizových situacích
 KA 1. Nízkoprahové zařízení pro děti mládež (NZDM). Sociální služba
 KA 2. Terénní programy (TP). Sociální služba
 KA 3. Odborné sociální poradenství. Sociální služba
 KA 4. Protidluhovka – fakultativní služba
 KA 5. „Bulleteen“ doprovodná aktivita
 KA 6. Cyklus seminářů – doprovodná aktivita
 KA 7. Tréninkové zaměstnání – doprovodná aktivita
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2018 podporovali a spolupracovali s námi:
Kaufland, Lindt

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JIRKOV
Vedoucí:
Kristián Drapák
Adresa:
Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov
Telefon:
733 355 662
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Počet uživatelů v roce 2018:
54 rodin z řad uživatelů
Provozní doba: Pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00,
Pátek administrativní den
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní a terénní forma
Popis sociální služby:
Popis: služba má dlouhodobý charakter, proto upřednostňujeme písemnou formu dohody. Klientovi je před podpisem dohody podrobně vysvětlen obsah a nabídka služby,
způsob ukončení služby jak ze strany klienta, tak ze strany
zařízení, možnost podávání a vyřizování stížností při nespokojenosti klienta a způsob zapojení klienta do rozhodování
o poskytování služby. Soubor informací obsahuje: charakter
služby, práva a povinnosti uživatelů, provozní doba, apod.
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Pracovník zjišťuje, co uživatel od služby očekává a pomáhá
mu definovat osobní cíle.
Zařízení – pracovník aktivně zjišťují možnosti a schopnosti
uživatele služby a na základě zjištěných okolností je dále
formulován cíl a nabídka služeb.
Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2018 podporovali a spolupracovali s námi: Město Jirkov, MPSV ČR, Ústecký kraj v rámci dotační podpory sociálních služeb, Nadaci Terezy Maxové
dětem, Federace potravinových bank, Společnost Hájek 39,
Společnost Nestle, Společnost Billa podpora ve formě sladkosti na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské nadílky.

Komunitní centrum Janov
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JANOVÁČEK
Vedoucí:
Bc. Alena Lencová, DiS.
Pracovník: Jana Štiková, DiS.
Adresa:
Janovská 122, Litvínov 8
Telefon:
775 713 931
Email:
stikova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi žijící v nepříznivé sociální situaci
Počet uživatelů v roce 2018:
V roce 2018 prošlo Jednáním se zájemcem o službu 92
potencionálních uživatelů.
Uzavřeno bylo 61 smluv o poskytování sociální služby – přímo bylo podpořeno 59 rodin s dětmi. (tj. 59 žen, 11 mužů
a 186 dětí)
Provozní doba terénu i ambulance:
 pondělí – čtvrtek 7:30 h. – 16:00 h.
 pátek 7:00 h. – 15:30 h.
Forma poskytování sociální služby:
ambulantně a terénně
Působnost:
Služba je poskytována v Litvínově (Janově) a v Horním Jiřetíně
Popis sociální služby:
Sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více
dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí (špatné bytové
podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tyto rodiny, které
nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období,
motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se
rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.
Sociálně právní ochrana dětí:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Janov mají
přiděleno Krajským úřadem Ústeckého kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V roce 2018 bylo v rámci
spolupráce s OSPOD podpořeno 22 rodin.

 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho
jmění
 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
V rámci pověření k výkonu dochází k pravidelnému setkávání pracovníků SAS a pracovníků OSPOD MÚ Litvínov
a vzájemné informovanosti a spolupráci ku prospěchu dětí
potažmo rodin.
Činnosti vykonávané v rámci pověření:
 vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje
 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené
 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku
Sponzoři a donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Horní Jiřetín, Úřad práce ČR
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Komunitní centrum Janov
SOCIÁLNÍ PORADNA JANOV
Vedoucí:
Bc. Alena Bartková, DiS.
Pracovník: Jana Helebrantová, DiS.
Adresa:
Janovská 122, 435 42 Litvínov 8,
Telefon:
770 121 451
Email:
helebrantova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby v krizi
 Osoby, které zkrachovaly
 Dlužníci
 Osoby, jimž hrozí předlužení
 mladí dospělí (19-26 let)
 dospělí (27-64 let)
 mladší senioři (65 – 80 let)
Počet uživatelů:
V roce 2018 proběhlo 285 jednání se zájemci o službu,
z toho vyplynulo 256 ústních smluv a 14 písemných smluv.
Celkový počet unicitních uživatelů byl 163 osob, z toho službu využilo 109 žen a 54 mužů.
Provozní doba:
Ambulance: po, st: 9:30 – 11:30, út, čt, pá: 8:00 – 11:30
a 12:00 – 14:30
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Terén: po, st: 12:00 – 16:00 s účinností do 31. 10. 2018
Dále s účinností od 1. 11. 2018:
Ambulance: po – čt: 7:30 – 9:00 a 12:30 – 16:00
Terén: po – čt: 9:00 – 12:00
Pátek s je účinností od 1. 11. 2018 administrativním dnem
Formy poskytování sociální služby:
Ambulantní a terénní
Působnost:
Služba je poskytována v Litvínově (Janově) a v Horním Jiřetíně
Popis sociální služby:
Cílem služby je zamezit dalšímu zhoršování sociální situace
uživatelů a zabránit prohlubování zadlužení, případně dosažení zlepšení v případě, že je uživatel již předlužen. Zvyšujeme sociální dovednosti a právní povědomí uživatele. Dále
je to podpora a spolupráce při řešení aktuálního problému
s cílem dosáhnout žádoucí změny v životě uživatele, která
povede k jeho osamostatnění.
Sponzoři a donátoři:
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.

Komunitní centrum Janov
SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ PROGRAMY
Vedoucí:
Pracovník:
Pracovník:
Adresa:
Telefon:
Email:

Bc. Alena Bartková, DiS.
Tereza Vaňásková
Petra Šímová
Janovská 122, 435 42 Litvínov – Janov
778 538 209
vanaskova@charitamost.cz,
simova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením
Počet uživatelů v roce 2018:
31 uživatelů mělo uzavřenou smlouvy o poskytování sociální služby, u 31 uživatelů proběhlo jednání se zájemcem
o službu (celkem 31 unicitních klientů).
Provozní doba:
Pondělí až čtvrtek 7:30 h. –16:00 h., pátek 7:00 h. – 15:30 h.
Forma poskytování sociální služby:
Ambulantní, terénní

Působnost:
Služba je poskytována v Litvínově (Janově) a v Horním Jiřetíně
Popis sociální služby:
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace je pomáhat
uživatelům se zdravotním postižením překonat nepříznivé
dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Cílem je
poskytovat uživatelům služby prostor pro nácvik a prohlubování dovedností a schopností, které povedou k dosažení
maximální možné míry jejich samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti.
Sponzoři a donátoři:
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.
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Komunitní centrum Janov
TERÉNNÍ PROGRAMY
Vedoucí:
Kristián Drapák
Pracovník: Bc. Roman Koutný
Adresa:
Janovská 122, 435 42 Litvínov 8
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
osoby v krizi od 18 do 65 let
Počet uživatelů v roce 2018:
V roce 2018 proběhlo 121 jednání se zájemcem, z toho vyplynulo 10 ústních smluv, 111 písemných smluv.

Formy poskytování sociálních služeb: Terénně
Provozní doba: PO – PÁ: 8:00 h. – 16:30 h.
Popis sociální služby: Terénní programy v Litvínově jsou
zaměřeny na osoby ohrožené společensky nežádoucími
jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně nepříznivé situaci.
Klienty podporujeme ve zvyšování jejich kompetencí pro
řešení jejich nepříznivé sociální situace, a to převážně v oblasti bydlení, hledání zaměstnání, komunikace s institucemi, vzdělávání, ale také v oblasti mezilidských vztahů.
Sponzoři a donátoři: ESF

PREVENTIVNÍ PROGRAMY V RODINNÉM CENTRU PETRKLÍČ
Vedoucí:
Bc. Alena Bartková, DiS.
Pracovník: Martina Bartková, DiS.
Adresa:
Janovská 122, Litvínov 8, 435 42
Telefon:
778 532 576, 770 121 453
E-mail:
rcpetrklic@charitamost.cz
Cílová skupina: Rodiny s dětmi
Počet uživatelů v roce 2018: 123
Provozní doba:
Pondělí – Pátek, 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, Terénní

Popis sociální služby:
Cílem Rodinného centra Petrklíč je poskytnout komplexní
pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro
společnost. Rodiče zde mimo jiných aktivit mohou překonávat sociální izolaci během rodičovské dovolené. Aktivity,
které probíhají v RC Petrklíč, posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy a podporují rodiče, zejména
matky při sladění péče o rodinu a výkonu jejich zaměstnání.
Sponzoři a donátoři:
MPSV Rodina, KÚ ÚK, Dotace Města Horního Jiřetína

PROJEKTY PRO DĚTI
Vedoucí:
Bc. Alena Bartková, DiS.
Pracovník: Martina Bartková, DiS.
Adresa:
Janovská 122, Litvínov 8, 435 42
Telefon:
778 532 576
E-mail:
bartkova@charitamost.cz
Cílová skupina:
v Miniškolce děti ve věku 3 – 5 let,
v Kuřátku děti ve věku 0 – 14 let
Počet uživatelů v roce 2018: 70
Provozní doba: pondělí – pátek 8:00 h. – 16:00 h.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní
Popis sociální služby:
Miniškolka Janováček – asistuje rodičům při výchově
a vzdělávání jejich dětí. Náplní Janováčku je zlepšení života
dětí a jejich úspěšnosti ve vzdělání, včetně prevence od26

kladu povinné školní docházky nebo předcházení selhání
dítěte záhy po nástupu k povinné školní docházce.
Kuřátko je v Petrklíči – z většiny docházejících se jedná
o děti žijící v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Některé pochází z romských rodin, jiné zase z neúplných rodin a z rodin
s nízkými příjmy. Jde o děti, které kvůli špatnému rodinnému
zázemí nemají mnoho možností, kde uplatnit svůj talent, chuť
se něco naučit nebo se zdokonalit. Na volnočasových aktivitách tohoto projektu děti ukazují svůj talent a nadání.
Sponzoři a donátoři: KB jistota, SP Pomozte dětem,
Greiner, NF Avast

Komunitní centrum Janov
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO 1
Vedoucí:
Kristián Drapák
Pracovník: Bc. Roman Koutný
Aadresa: Janovská 122, 435 42 Litvínov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina: děti 6 – 14 let
Počet uživatelů v roce 2018:
97 smluv, 97 jednání se zájemcem
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantně, terénně.
Provozní doba:
Po – Pá: 12:00 h. – 18:00 h.

Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino je určeno
pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti
Litvínova – Janova. Navštěvují jej především děti z rodin
s nejnižšími příjmy. V NZDM děti mohou smysluplně trávit
svůj volný čas a rozvíjet se. Mají k dispozici tělocvičnu, počítače aj. Služba eliminuje výskyt sociálně patologických jevů
u uživatelů.
Sponzoři a donátoři
MPSV ČR, Ústecký kraj, Nadace Terezy Maxové dětem,
Česká federace potravinových bank, Hájek 39, Nestlé,
Billa, Tron s.r.o.

.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO 2
Vedoucí:
Kristián Drapák
Pracovník: Bc. Roman Koutný
Adresa:
Janovská 122, 435 42 Litvínov
Telefon:
775 713 303
E-mail:
koutny@charitamost.cz
Cílová skupina:
mládež (ne děti) 15 – 26 let
Počet uživatelů v roce 2018:
60 smluv, 77 jednání se zájemcem
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantně, terénně.

Provozní doba:
Po –Pá: 13:00 h. – 19:00 h.
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino je určeno
pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti
Litvínova – Janova. Navštěvují jej především děti z rodin
s nejnižšími příjmy. V NZDM děti mohou smysluplně trávit
svůj volný čas a rozvíjet se. Mají k dispozici tělocvičnu, počítače aj. Služba eliminuje výskyt sociálně patologických jevů
u uživatelů.
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Komunitní centrum Janov
ASISTENČNÍ CENTRUM V JANOVĚ
Vedoucí:
Bc. Alena Lencová, DiS.
Adresa:
Janovská 122, Litvínov 8
Telefon:
775 713 304
Email:
lencova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Obyvatelé sociálně vyloučené lokality Janov
Počet účastníků projektu v roce 2018:
V roce 2018 uzavřelo 52 lidí Dohodu o vstupu do projektu.
Přímo bylo podpořeno 47 žen, 6 mužů a 140 dětí školního
i předškolního věku
Provozní doba terénu i ambulance:
pondělí – čtvrtek 7:30 h. – 16:00 h.
pátek 7:00 h. – 15:30 h.

28

Forma poskytování sociální služby:
ambulantně a terénně
Působnost:
Projekt je realizován v Litvínově (Janově)
Popis projektu:
Cílem projektu je podpora a poskytování pomoci osobám
žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov – Janov. Jedná se především o Romy. Všechny projektové aktivity jsou
zaměřeny na prevenci sociálního vyloučení a s ním souvisejících důsledků – tedy na činnosti, při kterých si cílová
skupina osvojí praktické schopnosti a dovednosti.
Sponzoři a donátoři:
Úřad vlády ČR, Renovabis, Billa

Preventivní programy v Libereckém kraji
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOTVA V TANVALDU
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Adresa:
Hlavní 1309, 468 51 Smržovka
Telefon:
775 713 302
E-mail:
lochmanova@charitamost.cz
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožení společensky nežádoucími jevy
Počet uživatelů v roce 2018:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
 Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 67
 Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem či
v jeho prospěch (jednotka = 10 minut práce zaměstnance
služby): 37488
Provozní doba:
Ambulantní forma
 Od pondělí do pátku od 13:00 do 19:00 hodin
Terénní forma (Tanvald, Smržovka, Desná, Velké Hamry,
Albrechtice v Jizerských horách, Kořenov, Plavy)
 Od pondělí do pátku do 13:00 do 17:00 hodin na území
Tanvaldska na základě předchozí domluvy
Formy poskytování sociálních služeb:
terénní a ambulantní forma
Popis sociální služby:
Cílem naší práce je podporovat uživatele naší služby při postupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stano-

ví. Současně uživatelům pomáháme překonávat překážky,
které se jim postaví do cesty a na které jejich současné
dovednosti nestačí. Je pro nás důležité nalézt s uživateli
takový cíl spolupráce, jehož splnění je reálné, aby si uživatel
dokázal uvědomit, čeho dosáhl a také, že jeho schopnosti
se v průběhu naplňování dílčích cílů značně rozšířili.
Základem práce s uživateli je definování jejich potřeb
a vytváření takového prostředí, aby tyto potřeby mohli být
saturovány.
Nejčastější potřeby uživatelů, na které v rámci služby reagujeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství,
trávení času s vrstevníky, naplnění volného času, pravidelná příprava do školy, získání kvalifikace, nalezení a získání
pracovního uplatnění, získání náhledu na svá osobní práva
a povinnosti, funkční vztahy s vrstevníky a okolím, vyhledání
vhodného bydlení a sjednání si podmínek, plnění závazků
a dalších povinností souvisejících s bydlením.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2018 byla naše služba realizována díky podpoře
 Libereckého kraje a jeho dotačního programu
 Individuálního projektu Libereckého kraje
 Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 Potravinové banky Libereckého kraje
 Města Tanvald

.
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Preventivní programy v Libereckém kraji
SOCIÁLNÍ PORADNA TANVALD
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Adresa:
Hlavní 1309, 468 51 Smržovka
Telefon:
775 713 302
E-mail:
lochmanova@charitamost.cz
Cílová skupina: 		
Odborné sociální poradenství je otevřené pro uživatele
ve věku od 19-ti do 80 let
 mladí dospělí 19 – 26 let
 dospělí 27 – 64 let
 mladší senioři 65 – 80 let
Počet uživatelů v roce 2018 (uživatelů, intervencí
a kontaktů):
 Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 48
 Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem či
v jeho prospěch (jednotka = 10 minut práce zaměstnance
služby): 3972
Provozní doba:
Ambulantní forma
Pondělí, středa, pátek od 8:00 do 10:00 hodin
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní forma
Popis sociální služby:
Odborné sociální poradenství od svého vzniku stále pracuje s uživateli, kteří se především ocitli v krizi, a to ať se
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jedná o jednotlivce nebo celé rodiny. Odborné poradenství
často uživatelům pomáhá řešit situaci jejich špatného či
nevyhovujícího bydlení, umožňuje jim poradit se a seznámit
se s nároky systému dávek státní sociální podpory a péče,
nebo situaci, ve které uživatel není schopen splácet své
závazky.
Odborné sociální poradenství je službou, která pomáhá uživateli v rámci, jím vytyčených hranic a definované situace.
Při hledání východiska z uživatelovi situace respektujeme
jeho právo na rozhodnutí o využití či nevyužití naší nabídky. Ve spolupráci s uživatelem, který se rozhodne změnit
svou současnou situaci a definuje si svůj cíl a spolupracuje
na jeho průběžném naplňování, jsem schopni značně napomoci zmírnění či odstranění jeho nepříznivé situace.
V průběhu doby, ve které službu realizujeme, stále pracujeme na jejím zkvalitňováním a upravujeme standardy kvality, které reagují na nové situace, které ve službě nastávají
a které odrážejí potřeby uživatelů.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2018 byla naše služba realizována díky podpoře
 Libereckého kraje a jeho dotačního programu
 Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 Potravinové banky Libereckého kraje

Preventivní programy v Libereckém kraji
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NÁHLOV
Vedoucí:
Radek Chmel
Adresa:
Náhlov 128, Ralsko, 463 52 Osečná
Telefon:
775 889 731
E-mail:
chmel@charitamost.cz
Cílová skupina:
děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo
žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny.
Počet uživatelů v roce 2018:
43 uživatelů
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní.
Provozní doba:
ambulantní forma – Po–Pá 12:00 – 18:00
terénní forma – Po–Pá 13:00 – 17:00
– terénní forma na základě předchozí domluvy
Poslání:
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Drak
je dětem ve věku 6 – 15 let a mládeži ve věku 16 – 26 let
nabízet bezpečný prostor pro trávení svého volného času,
poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných
životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou,
pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky
apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty,
to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cíle služby:
 vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či
skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích;
 aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních
úkolů a každodenních povinností;
 minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině;
 snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze
životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž
uspokojují své potřeby a naplňují cíle;
 pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí
důsledků rizikového chování;
 pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením
vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání;
 pomoc při zlepšování osobnostních a motorických, psychických a sociálních dovedností pomocí pracovně výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností a zajištěním
podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mládeži rovnocenné podmínky k uplatnění
ve společnosti s ostatními.
Sponzoři a donátoři:
Liberecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, město Osečná, potravinová banka Libereckého kraje a Úřad práce Česká Lípa.

.
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Preventivní programy v Libereckém kraji
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZÁKUPY
Vedoucí:
Radek Chmel
Adresa:
Mimoňská 203, 471 23 Zákupy
Telefon:
775 889 731
E-mail:
chmel@charitamost.cz
Cíle a způsoby poskytování služeb:
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Zákupák je dětem ve věku 6 – 15 let a mládeži ve věku
16 – 26 let nabízet bezpečný prostor pro trávení svého
volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy
se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi
vrstevníky apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl
a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.
Cílová skupina:
děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 6 do 26 let, žijící
v některém z území obcí Ralska, kteří zažívají nepříznivé sociální situace. Např. problémy se školou a se zaměstnáním
(špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost,
dluhová problematika), problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, nízká životní úroveň rodiny, neplnění
základních rodičovských povinností, generační konflikty,
konflikty se sourozenci), vztahové problémy (s vrstevníky,
s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),
experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol,

cigarety, marihuana či jiné tvrdé drogy, patologické hráčství), a dal.
Počet uživatelů v roce 2018:
122 uživatelů.
Provozní doba:
ambulantní forma –Po–Pá 12:00 – 18:00
terénní forma – Po–Pá 13:00 – 17:00
– na základě předchozí domluvy s uživateli
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní
Okamžitá kapacita zařízení:
10 uživatelů
Popis sociální služby:
kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sponzoři a donátoři:
Liberecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, město Zákupy, Individuální projekty Libereckého kraje a potravinová banka
Libereckého kraje.

.
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Služby sociální péče
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBLASTNÍ CHARITY MOST
Vedoucí a sociální
pracovník:
Markéta Obrtlíková DiS.
Adresa:
Obchodní 36, 434 01 Most
Telefon:
778 538 602
E-mail:
obrtlikova.charitamost.cz
Cílové skupiny:
 senioři,
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s tělesným postižením,
 osoby se zrakovým postižením,
 osoby se sluchovým postižením,
 osoby s kombinovaným postižením,
 osoby s jiným zdravotním postižením.
Počet uživatelů v roce 2018:
89 uživatelů
Provozní doba:
8:00 do 16:00 hodin (po dohodě s uživateli se služba poskytuje i nad rámec pracovní doby a o víkendech)

Místa poskytování služby v roce 2018:
Pečovatelská služba působí ve městech Most, Osek, Duchcov a přilehlé obce
Poslání služby:
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního či mentálního postižení. Zahrnuje především pomoc v péči o domácnost, zajištění osobní hygieny,
přípravu jídla, doprovod k lékaři apod.
Pečovatelská služba je terénní služba, poskytující služby,
dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sponzoři a donátoři:
Tato služba je realizována za podpory Ministerstva práce
a sociálních věcí, Ústeckého kraje a města Mostu, a Havraně.

OSOBNÍ ASISTENCE OBLASTNÍ CHARITY MOST
Vedoucí a sociální
pracovník:
Markéta Obrtlíková DiS.
Obchodní 36, 434 01 Most
Adresa:
Telefon:
778 538 602
E-mail:
obrtlikova@charitamost.cz
Cílové skupiny:
 senioři,
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s tělesným postižením,
 osoby s chronickým postižením.
Počet uživatelů v roce 2018:
5 uživatelů
Provozní doba:
Pondělí až pátek 8:00 do 16:00 hodin (po dohodě s uživateli se služba poskytuje i nad rámec pracovní doby a o víkendech).

Místa poskytování služby v roce 2018:
Osobní asistence působí ve městech Most, Osek, Duchcov
a přilehlé obce.
Poslání služby:
Osobní asistence je služba poskytována osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního či mentálního postižení,
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje.
Osobní asistence je terénní služba, poskytující služby, dle
zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sponzoři a donátoři:
Tato služba je realizována za podpory Ministerstva práce
a sociálních věcí, Ústeckého kraje a města Mostu.
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Vedoucí:
Bc. Michala Lochmanová
Aadresa: Otokara Březiny 2895, 438 01 Žatec
Telefon:
775 713 302
E-mail:
lochmanova@charitamost.cz
Cílová skupina:
rodiny s dítětem či dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a které nedokáží samy bez další
pomoci překonat tíživé období.
Počet uživatelů v roce 2018:
Počet rodin zapojených do projektu – 19
Provozní doba:
Ambulantní forma (pouze Žatec, Otokara Březiny 2895)
Úterý
8:00 – 12:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
Terénní forma (lokalita Žatec a Podbořany)
Pondělí
8:00 – 16:00
Úterý
12:00 – 16:00
Středa
8:00 – 16:00
Čtvrtek
12:00 – 16:00
Pátek
12:00 – 16:00
V nezbytných případech a po předchozí domluvě je možné
domluvit spolupráci i mimo tuto dobu.
Formy poskytování sociálních služeb:
terénní a ambulantní
Popis sociální služby:
Obecným cílem služby je zejména pomoc cílové skupině
osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního
života společnosti. Pomoc je směřována na celou rodinu,
a to na základě jejich individuálních potřeb a možností.
Hlavním nástrojem vedoucím k naplnění cíle je přímá sociální práce, která si klade za cíl naučit využívat rodiny,
se kterými pracujeme běžně dostupných zdrojů tak, aby
po naplnění společně stanovených cílů, podporu služby již
nepotřebovaly.
K poskytovaným službách této služby se řadí:
 Základní sociální poradenství,
 Poradenství a asistenci při vyřizování úředních záležitostí.
 Terénní sociální práci,
 Motivace a cílené vedení k plnění rodičovských kompetencí,
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 Výchovně vzdělávací činnosti,
 Podpora a nácvik vedení hospodaření a udržování
domácnosti,
 Podpora a nácvik sociálních kompetencí,
 Nácvik společné školní přípravy dětí,
 Sociálně aktivizační činnosti,
 Podpora aktivní výměny zkušeností mezi rodič,
 Doplňkové aktivity (potravinová banka, charitní šatník).
Sociálně právní ochrana dětí:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mají Krajským úřadem Ústeckého kraje pověřeni k výkonu sociálně
právní ochrany dětí. V roce 2018 bylo v rámci spolupráce
s OSPOD podpořeno 10 rodin.
Činnosti vykonávané v rámci pověření:
 vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje,
 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené,
 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj prostřednictvím svých dotačních programů,
Úřad práce, Individuální projekt Ústeckého kraje.

2015 – 2019

Tříkrálová sbírka
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Roman Koutný – koordinátor
Františka Malíka 956/16a, Most 436 01
775 713 303
koutny@charitamost.cz

Poděkování za výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Vážení spoluobčané, zaměstnanci a příznivci Oblastní
charity Most, milí dobrovolníci a koledníci Tříkrálové sbírky. Chceme Vám všem prostřednictvím tohoto děkovného
dopisu poděkovat, za přízeň a obětavost, s níž se podílíte
na pomoci lidem ať již během roku, nebo konkrétně v období Tříkrálové sbírky.
Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého druhu v ČR. Její
výsledek je přímo závislý na ochotě stovek dobrovolníků,
kteří se do této sbírky každoročně zapojí. Druhou podmínkou a důležitou součástí sbírky, jsou ochotní a štědří dárci.
Zvyšující se výsledky Tříkrálové sbírky jsou jasným hlasem,
že v naší České republice žijí lidé, kteří mají srdce na správném místě, lidé kteří jsou ochotni se podělit a udělat něco
pro druhé.
Letošní výsledek za Oblastní charitu Most činí 241 647,- Kč.
Z výsledku je patrné, že Tříkrálová sbírka je úspěšnou sbírkou, že lidé o ní mají zájem a jsou připraveni a ochotni prostřednictvím této sbírky pomáhat.

Chceme Vám touto cestou upřímně a ze srdce poděkovat,
že navzdory dnešní uspěchané a náročné době, toužíte pomáhat a pomáháte. Vážíme si Vaší pomoci a jsme vděčni
za Vás, za štědrost, kterou prokazujete.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 byl použit například na kulturní a poznávací akce pro děti z Nízkoprahového zařízení
Sovička, na podporu poznávacích výletů Nízkoprahového
zařízení Domino v Litvínově, na podporu služby azylového
domu pro matky s dětmi nebo na zakoupení hudebních
nástrojů pro Nízkoprahová zařízení v Tanvaldu a Náhlově.
Tradičně již také na podporu a snahu zlepšit podmínky
ke vzdělávání dětem ze sociálně slabých rodin. Oblastní
charita Most přispívá na doporučení školy chudým žákům
na školní stravování a pomůcky do školy. Děje se tak na Základní škole speciální v Litvínově.
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Přeshraniční spolupráce
PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
Koordinátor:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Brigita Janovská
Františka Malíka 956/16 A, 434 01 Most
476 706 359
brigita.janovska@email.cz

Četné přeshraniční projekty a aktivity Oblastní charity Most
se všemi německými partnery pokračovaly úspěšně i v roce
2018 a znamenaly opět prohloubení vzájemných vztahů
a získávání nových poznatků i profesních zkušeností.
Zde některé z hlavních akcí:
 6. ledna – tradiční účast na pietním aktu katastrofy
na dole Nelson v Oseku a setkání s hornickými bratrstvy
Marienberg, Lengefeld, hutnickým bratrstvem Zschopental Waldkirchen a Spolkem Severočeských havířů Most,
kteří nám, po společném položení kytic, všichni v tento
den i významně přispěli do Tříkrálové sbírky.
 31. ledna – Schůzka na radnici v Marienbergu v čele
s primátorem André Heinrichem k sestavení projektu 10
let partnerství s tamní ZŠ Vévody Heinricha. Jednání bylo
úspěšné a dohodnuté akce potěšily i poučily děti a pedagogy obou národností.
 31. května – Zahájení projektu 10 let partnerství se ZŠ
Marienberg a Mezinárodní dětský den v Mostě. České děti
z nízkoprahového charitního klubu Sovička a německé děti
z partnerské školy s pedagogickým doprovodem se sešly
v Divadle rozmanitostí, kde po slavnostním úvodu všichni
přítomní zhlédli představení „O Plaváčkovi“, které se velmi
líbilo, sváteční oběd byl v hotelu Cascade, po němž následovalo tvoření a hry v dětském klubu a závěr programu
společného dne byl na dopravním hřišti. Slavnost byla vydařená a potěšila padesát účastníků z obou zemí.
 15. srpna – Výlet dětí z charitní rodinné asistence do města Oederan a obce Gahlenz v německém Krušnohoří.
V rámci projektu „Česko-německé Krušnohoří, základ společného soužití“ prožilo 20 českých dětí s doprovodem
pěkný a poučný den v parku Miniatur Malé Krušnohoří
v Oederanu a ve Vesnickém muzeu, dětském zařízení Kunterbunt a v kostele Sv. Kříže v Gahlenz programově velmi
bohatý den na konci prázdnin.
 19. září – Partnerský den s Lidovou solidaritou Freiberg
v Oseku a v Mostě.Delegace zaměstnanců a dobrovolníků našich německých partnerů byla nejprve přijata
v Centru rodina v tísni v Oseku, kde po pěkném přivítání,
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rozhovorech, vystoupení dětí z charitního klubu Zastávka
z Duchcova, zhlédnutí hrobky prince de Saxe s komentářem a návštěvě azylového domu, následovala pieta u památníku Nelson, kde byla spolu s předsedou Euroregionu
Krušnohoří a místostarostou Oseka Jiřím Hlinkou českým
a německým obětem hornické katastrofy položena kytice.
Závěr pěkného společného dne byl pak v Mostě.
20. září – Slavnost v rámci projektu 10. výročí partnerství
se ZŠ Marienberg v Marienbergu. Účast 15 dětí z charitních klubů z Mostu a Duchcova a 15 charitních zaměstnanců. Po slavnostním zahájení za přítomnosti primátora
Marienbergu a ředitelky Mostecké charity a pěkném programu, který připravily děti, pokračoval program ve skupinách mj. podpisem kmotrovské smlouvy mezi partnery
na příští období, prohlídkou města a návštěvou dětské arény. Vše bylo velmi zajímavé a výročí bylo oslaveno pěkně
a důstojně.
30. září – Koncert „České nebe“ ke 100 výročí ukončení
1. světové války a vzniku Československé republiky v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. V provedení Hudby
hradní stráže a Policie ČR zde zazněla premiéra cyklu duchovních kantát o českých patronech a světcích, pod taktovkou autora díla Jana Zástěry a pod záštitou Hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta, který koncert zahájil. Dílo bylo
naprosto velkolepým zážitkem, který s námi sdíleli i četní
němečtí partneři, kteří na jeho adresu napsali velkou chválu do novin i v jejich zemi.
18. října – Odborný seminář ve městě Flöha na téma „Dětská zařízení“, organizovaný v rámci partnerství s Lidovou
solidaritou Freriberg. Účast 20 zaměstnanců Oblastní charity Most ze všech jejích zařízení. Seminář měl exkurzní
a přednáškovou část, byl velmi poučný a zajímavý, získali
jsme nové zkušenosti a naši partneři jej pro nás připravili
výborně.
28. listopadu – nás navštívila delegace správních zaměstnanců Lidové solidarity Freiberg s cílem poznat některé
naše zařízení a i něco z kultury Mostecka. Přijetí této delegace bylo velmi pěkně připraveno v komunitním centru
Janov a po vystoupení gymnastek, prohlídce budovy a rozhovorech, program pokračoval návštěvou Oblastního muzea v Mostě. Závěr společného dne se uskutečnil na hradě
Hněvíně. Akce se velmi líbila a byla dobrou prezentací naší
práce.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
 2. prosince – O první neděli adventní se uskutečnilo závěrečné setkání v rámci projektu 10 let partnerství se ZŠ
Vévody Heinricha Marienberg v Marienbergu. Delegace
vedené ředitelkami obou partnerských institucí vyhodnotily programově obsáhlý a vydařený rok a sestavily a schválily plán roku 2019.
 3. prosince pokračovaly naše kontakty s Nadací německých katolíků v bavorském Freising, kde jednala paní ředitelka Čenkovičová o průběhu projektů v Janově a k posouzení předložila nový záměr o odkoupení a rekonstrukci
prostor pro nízkoprahová zařízení Sovička a Rozmarýnek
v Mostě. Jednání bylo úspěšné a Oblastní charita Most
získala finanční příslib.

 4. prosince – nám naši partneři z Německého červeného
kříže Bautzen, místní skupiny Neukirch opět věnovali objemný dar pro charitní šatník i další užitečné věci, přidělené do Oseka. Toto velmi úspěšné partnerství trvá již 17 let.
O všech přeshraničních akcích jsou formou článků s fotografiemi informována regionální, církevní i celostátní média,
zdokumentovány jsou mj. v charitní kronice mezinárodních
vztahů vedené dvojjazyčně, jakož i na webových stránkách
Oblastní charity Most, a v překladu i u německých partnerských institucí. Společné přeshraniční akce jsou financovány s podporou přeshraničních partnerů, Česko-německého fondu budoucnosti, z Tříkrálové sbírky a drobných
darů.
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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FEAD
POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM (FEAD)
Vedoucí:
Bc. Roman Koutný
Adresa:
Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:
775 713 303
E-mail:
koutny@charitamost.cz
Cílová skupina:
Sociálně potřební a chudí lidé, klienti služeb OCHM
Popis sociální služby:
Také i v roce 2018 se Oblastní charita Most zapojila prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, do programu
FEAD Il. Tento program „Potravinová a materiální pomoc
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nejchudším osobám“ je operační program Ministerstva práce a sociálních věcí, financovaný z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám. Díky tomuto programu mohla Oblastní
charita Most rozdávat trvanlivé potraviny a drogerii osobní
potřeby sociálně potřebným a chudým lidem v našem regionu. Jednotlivá zařízení mimo praktické pomoci zájemcům
poskytovala také odborné poradenství nebo další pomoc,
směřující k řešení jejich aktuální nepříznivé situace.

Poděkování hlavním donátorům
OBLASTNÍ CHARITA MOST DĚKUJE ZA FINANČNÍ PODPORU VĚTŠINY
NAŠICH SLUŽEB NAŠIM NEJVĚTŠÍM DONÁTORŮM.

.
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Oblastní charita Most
Adresa: Petra Jilemnického č.p. 2457, 434 01 Most
Telefon: +420 476 119 999
E-mail: charita@charitamost.cz
www.charitamost.cz
Číslo účtu: 265 611 608/0300
Text a fotografie: Pracovníci Oblastní charity Most
Náklad: 400 ks

